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ெறைெ்பிைக்கியம் 

ெறைெ்பிைக்கியம் ஓர ்அறிமுகம்:  

தற்கால இலக்கியங்களில் முதன்மை பெறுை் அளவிற்கு 

ெமைெ்பிலக்கியை் அமைந்துள்ளது. இலக்கியத்தின் ெல்வேறு கூறுகமள 

ைாணேரக்ள் அறிய முடிகிறது. 

ெமைெ்பிலக்கிய பைாழியின் தன்மை அறிவுறுதத்ெ்ெை்டு கவிமத, 

நாைகை், உமரநமை, சிறுகமத, ஆகியேற்றின் தனித்தன்மைகள் 

கற்றுக் பகாள்ளெ்ெடுகிறது. 

"தாைாகவோ ஒரு பொருண்மையில் ெமைெ்மெ உருோக்க 

வேண்டுை்"என இயங்குேவத ெமைெ்பிலக்கியை் ஆகுை். 

 

 மாணவர்கள் பெறும் திைன்கள்: 

✓தமிழில் யாெ்பிலக்கண ைரமெ ைாணேரக்ள் அறிந்து பகாள்ள 

முடிகிறது. 

✓ இலக்கிய ெமைெ்ொக்கத் திறமன ைாணேரக்ள் பெறுேர.் 

✓ சிறுகமதயாளராகவோ, கவிமதயாளராகவோ, நாைக 

எழுத்தாளராகவோ, நிகழ்சச்ி பதாகுெ்ொளராகவோ, 

கை்டுமரயாளராவோ தன்மன உருைாற்றி ப ாலிக்க கூடிய ோய்ெ்மெ 

ைாணேரக்ள் பெறுேர.் 

                                                          அைகு 1  

                       சிறுகறத 

 சிறுகறதயின் இைக்கணம் : 

ோழ்க்மகயின் ஒரு சின்னஞ்சிறு சலனவைா நிகழ்சச்ிவயா 

சிறுகமதயாக இைை் பெறுை் . 20 ஆை் நூற்றாண்டின் முற்ெகுதியில் 

சிறுகமதயின் பொதுோன தன்மைகள் குறித்து ஆய்வு 

வைற்பகாள்ளெ்ெை்ைது அதன் அடிெ்ெமையில் சில ேமரமுமறகமள 

கூறியுள்ளனர.் 

 அறவயாவன:  

1. அளவில் சிறியதாக இருதத்ல் வேண்டுை். 

2. தனிைனித ோழ்க்மக அல்லது சமுதாயத்மத பிரதிெலிக்க வேண்டுை் . 

3.ஒரு ைனிதர ்அல்லது உணரவ்ு அல்லது நிகழ்சச்ி அல்லது சிக்கல் என 

ஏதாேது தமலதூக்கி இருக்க வேண்டுை். 

4. அளவிற்கு அதிகைான கமதைாந்தரக்ள் இைை்பெறக்கூைாது. 
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5.அளவிற்கு சிறியதாக இருந்தாலுை் முழுமை பெற்று இருக்க வேண்டுை்.  

6.விரிோன ேரண்மன சூழ்நிமலக்கு சிறுகமத இைை் தருதல் கூைாது.  

7.குமறோன பசாற்கள் பொருள் தரக் கூடியதாக இருக்க வேண்டுை். 

8.ொத்திரங்களின் உமரயாைல்கள் பசாை்டு அேசியை்.  

9.நை்ெக்கூடிய உண்மைத் தன்மையில் கமத அமைய வேண்டுை்.  

10.ஆள விமதமயெ் வொல விரிோன கமத கருமே பகாண்டிருத்தல் 

வேண்டுை்.  

11.ெமைெ்ொளரின் கமலயாற்றல் கற்ெமனத்திறன் பசால்லாை்சி 

ைமறமுகைாக கூற விருை்புை் பசய்தி இமே அமனத்துை் இலக்கண 

ேரை்மெ விை முக்கியைானமே. 

 சிறுகறதயின் பதாைக்கம்:  

✓குதிமர ெந்தயை் வொன்று விறுவிறுெ்ொய் அமைதல் வேண்டுை். 

✓யாமன உருேதம்தச ்பசதுக்குேதற்கு ஒெ்ொனது ஆகுை். 

✓யாமன  -  குதிமர உருேத்திற்கு ைாற்றை்  

 யாதிமர -  குமனயாக உருேை் ைாறி சிறுகமத பகைக்கூடுை். 

✓எனவே சிறெ்ொக சிறுகமத அமைய வேண்டுைாயின் பதாைக்கை் 

சிறெ்ொனதாக இருக்க வேண்டுை். 

சிறுகறதயின் உசச்நிறை  

✓ ோசகரக்ள் எதிரெ்ாராத ேமகயில் உணரச்ச்ிக் பகாந்தளிெ்பின் 

உசச்ியில் கமதமய முடிக்குை் 

✓ ெமைெ்ொளரின் தனித்தன்மைமய உசச் நிமலவய தீரை்ானிக்கிறது. 

✓ ெடிெ்ெேருக்கு எதிரெ்ாரெ்்மெ உண்ைாக்கி கமதமய பேற்றி பெறச ்

பசய்யுை். 

எ. கா: கல்கி---  "வகாதாேரியின் தாயர"் 

 சிறுகறதயின் முடிவு  

✓ பதாைக்கை் வொன்வற முடிவுை் முக்கியத்துேை் பெறுதல் வேண்டுை். 

✓ முடிவு நன்மை அல்லது தீமையானதாக அமையலாை். 

✓ சில சையை் கமத தமலெ்வெ முடிோகுை். 

எ.கா : நா. ொரத்்தசாரதி- உண்மை வெசு ப யகாந்தன்- வேமல 

பகாடுதத்ேன் புதுமைெ்பித்தன்- திண்மண வெரே்ழி வசா மு.-ைங்கலை். 
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சிறுகறதயின் அறமெ்பு  

✓ பதாைங்கி உசச் நிமலக்குச ்பசன்று முடிவு ேமர ெடிெ்ெேரின் 

கேனதம்த ஒருமுகெ்ெடுத்த வேண்டுை். 

✓ ெடிெ்ெேமர வசாரே்மையச ்பசய்யக் கூைாது கமத உணரச்ச்ி 

உமையதாய் அமைதல் வேண்டுை். 

✓ ைக்களுக்கு நை்பிக்மகயூை்டி சமுதாயத ்வதமேமய நிமறவு 

பசய்யுை் ொங்கில் அமைதல் வேண்டுை். 

✓ ெமைெ்ொளன் கமதயில் இன்னுை் உணரச்ச்ி தான் அமைய 

வேண்டுை் என்ெமத முடிவு பசய்து பகாள்ள வேண்டுை். 

 உணர்சச்ிகள்  

காதல் -வீரை் – நமக - பேறுெ்பு 

அசச்ை்- சாந்தை்- கருமண என ஒன்வறா ெலவோ இைை்பெற வேண்டுை். 

➢ இலிருந்து 2 ைணி வநரத்திற்குள் ெடித்து முடிக்க கூடியதாக 

இருதத்ல் வேண்டுை். 
 

➢ ெக்கத்மத கருத்தில் பகாள்ளாைல் கருதம்த பகாண்டு கமதயின் 

நீளை் தீரை்ானிக்கவேண்டுை்.  

எளிய நமை அமைெ்பில் அமைதல் வேண்டுை். 

 

 தமிழ்ச ்சிறுகறதகளின் முன்பனாடி  

முதை் சிறுகறத - குளத்தங்கறர அரசமரம்  

தமிழ் சிறுகமத உலகின் தந்மத தமிழ்ச ்சிறுகமதயின் தந்மத - வ.பவ.சு 

ஐயர.் 

சிறுகமத ைன்னன் சிறுகமதச ்பசல்ேர ்தமிழ்நாை்டின் ைாெ்ெசான்- 

புதுமைெ்பிதத்ன் 

பைௌனி (எ)ைணி - சிறுகமத உலகின் திருமூலர.் 

  

சிறுகறத வளர்சச்ிக்குரிய பிை காரணிகள்  

➢ இதழ்கள் சிறுகமத வொை்டி மேத்து எழுத்தாளரக்ள் 

எண்ணிக்மகமய அதிகெ் ெடுத்துகிறது.  

➢ சிறுகமதத் பதாகுெ்பு ெரிசு திை்ைங்களால் ேளரச்ச்ி பெற்றுள்ளது. 

➢ அயல்நாை்ைார ்ஆல் ேளரச்ச்ி (எ. கா) சிங்கெ்பூர ்ைவலசியா 

எழுத்தாளரக்ள். 

➢ பதாழில் நுை்ெைான இமணயங்களிலுை் ேளரச்ச்ி பெற்றுள்ளது. 

(எ.கா) WhatsApp, Facebook, app &  ேமலெ்பூக்கள். 
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➢ சிறுகமத ஏற்றுேதன் மூலை் ைாணேரக்ள் உள்ளிை்ை அமனேருை் 

ெயன் பெறுேர ்என்ெது ைறுக்க முடியாத உண்மையாகுை். 

 

 சிறுகறத பொருள் : 

✓தனிைனித சிக்கல் 

✓குடுை்ெ சிக்கல்  

✓சமூகச ்சிக்கல்  

✓பொருளாதாரச ் 

✓சிக்கல் நாை்டு  

✓விடுதமல 

 

 சிறுகறதயின் தறைெ்பு:  

1.கமதயின் பதாைக்கத்தில் மேத்து அமையுை் தமலெ்பு  

2.கூறுை் பொருமள மேத்து அமையுை் தமலெ்பு  

3.மையெ் ொத்திரதத்ின் பொருமள மேத்து அமையுை் தமலெ்பு  

4.முடிமே மேத்து அமையுை் தமலெ்பு. 

 

 சிறுகறத உத்திகள்  

✓நமை  

✓வநாக்குநிமல  

✓ொத்திரெ்ெமைெ்பு 

 

 சிறுகறத வறககள்  

1.கருக்கமத  

2. நிகழ்சச்ி கமத  

3.உணரச்ச்ி கமத  

4.ொத்திர கமத 
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சமுதாய சிக்கறை றமயமாகக்பகாண்ை சிறுகறதத் தறைெ்பு : 

✓ தீண்ைாமை  

✓ ேறுமை 

✓ பெண்களின்  

✓ பிரசச்மன நகர 

✓ ோழ்வியல்  

✓ ஆண் பெண் நை்பு  

✓ பொதுவுமைமை  

✓ ொரம்ே  

✓ பொருளாதார  

✓ ஏற்றத்தாழ்வு  

✓ காதல்  

✓ பெண்ணடிமை தனை் 

✓ ைனிதவநயை்  

✓ பெண் விடுதமல  

✓ ெணத்தின் ஆதிக்கை் 

 

 வொன்றமே சமுதாய சிக்கமல மையைாகக் பகாண்ைமே ஆகுை்.  

இது வொன்ற பிற தமலெ்பில் ைாணேரக்மள 5 ெக்கங்களுக்குள் 

எழுத பசய்தல் வேண்டுை். 

 

அைகு   -  2 

மரபுக்கவிறத புதுக்கவிறத எழுதுதை் 

 

 புதுக் கவிறத இைக்கணம்: 

கவிமதக்குரிய ைரபு இரக்கைற்ற ஒரு கவிமத அதாேது சீர,் 

தமள, அடி, பதாமை என்னுை் கை்டுெ்ொடுகமள பகாண்டு 

காணெ்ெடுேது ைரபுக்கவிமத அேற்மற புறந் தள்ளுேதாக அமைந்தவத 

புதுக்கவிமத ஆகுை். 

 

 பதாை்ைம் 

ஆங்கிலத்தில் new poetry modern poetry என அமழக்கெ்ெை்ை கவிமத 

ேடிேை் தமிழுக்வக உரிய ைரபில் புதுக்கவிமதயாகத் திகழ்கிறது. 
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 அறமெ்பு  

✓அடி ேமரயமற கிமையாது.  

✓ஒே்போரு அடியிலுை் குறிெ்பிை்ை சீரக்ள் இருக்க வேண்டுை் என்ற 

அேசியமில்மல.  

✓பசாற் சுருக்கை் இருக்க வேண்டியது முக்கிய அை்சைாகுை். 

✓வெசச்ுேழக்குச ்பசாற்கள் இமைவய ஒலிநயை் காணெ்ெடுேது 

பொதுோனதாகுை்  

✓சிறெ்ொன தமிழ்ச ்பசாற்களுைன் ேைபைாழி ஆங்கிலை் வெசச்ுேழக்குச ்

சாரந்்த பசாற்களுை் காணெ்ெடுகின்றது.  

✓எதுமக வைாமன இமயபு பதாமை நயங்கள் கை்ைாயமில்மல  

✓அடி ேமரயமற பசய்து எழுதுை்வொது ைரபுக்கவிமத வொன்று 

வதாற்றைளிக்குை். 

✓ேசனநமை உமர நமையால் சிறெ்ொக புதுக்கவிமத 

எடுதத்ாளெ்ெடுகிறது. 

 

புதுக்கவிறதயின் தந்றத - ந. பிசச்மூர்த்தி 

 புதுக்கவிறதக்குரிய தறைெ்புகள்:  

காதல், ோழ்க்மக, இயற்மக, நை்பு, அன்பு, காதல், வதால்வியின் 

வொது அை்ைா, பிரிவு, தமிழ், சமூகை், அழகு, அரசியல், ொசை், ேழி, 

பெண் வொன்ற எண்ணங்களுக்கு ஏற்ெ தமலெ்மெக் பகாடுத்து இருெது 

அடிகளுக்கு மிகாைல் புதுக்கவிமத எழுத ெலகச ் பசய்தல் வேண்டுை். 

 

 புதுக் கவிறத இைக்கணம் பகாை்ொடு 

1) எமதயுை் வநரம்ுகைாக கூறவேண்டுை் பொருளின் ஆன்ைாமே உைவன 

வதை வேண்டுை். 

2) பொருள் தராத பசால்மலயுை் ெயன்ெடுத்த கூைாது 

3) தை்டுெ்ொடுை் தமையுை் இல்லாத ஓமச ஒழுங்மகக் மகயாள 

வேண்டுை். 

4) இன்மறய சமூக ோழ்க்மகச ்சிக்கமல காை்ை வேண்டுை் 

5) பசாற்கமளயுை் சிந்தமனகமளயுை் ைழுெ்ொைல் உமைத்து புது 

ேளத்துைன் மகயாள வேண்டுை் 

6) ோழ்க்மக நியைங்கமள புதிய ேடிவில் எடுத்துக் கூறவேண்டுை் 
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 புதுக்கவிறத ஆசிரியர்கள் 

✓ொரதியார ் 

✓நா. பிசச்மூரத்்தி  

✓புதுமைெ்பித்தன்  

✓ேல்லிக்கண்ணன்  

✓கு.ெ ரா வகாொலன்  

✓மேதத்ீஸ்ேரன்  

✓சி ைணி  

✓சி.சு.பசல்லெ்ொ  

✓திரு சிேராமு  

✓ெசுேய்யர ் 

✓புவியரசு  

✓ஆதை்ராை்  

✓கல்யாண்ஜி  

✓சிற்பி  

✓மீரா  

✓வைத்தா  

✓அெ்துல் ரகுைான்  

✓தமிழன்ென் நான்  

✓காைராசன்  

✓இன்குலாெ்  

✓தமிழ்நாைன்  

✓கலாெ்பிரியா  

✓அக்னிபுத்திரன்  

✓மேரமுத்து 
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புதுக்கவிறத 

"என்னுறைய சம்ெள நாளிை்  

எண்ணி வாங்குகிை ெளெளக்கும் பநாை்டுக்களிை் எவபரவர ்முகபமா 

பதரியும்  

என் முகம் தவிர" 

புதுக்கவிமத இதுவொன்று எதாரத்்ததம்த உணரத்்த வேண்டுை். 

 

 மரபுக்கவிறத குறிெ்புகள் 

ஆசிரியெ்ொ, பேண்ொ என்னுை் ொ ேமககளுை், ஆசிரிய 

விருத்தை், கலி விருத்தை் என்னுை் ொவினங்களுை் ைை்டுவை இன்மறய 

நிமலயில் ைரபுக் கவிமத ேமகயில் பசல்ோக்குெ் பெற்று ேருகின்றன. 

ொ ேமககள் சீர,் தமள, பிறழாதன; ொவின ேமககள் குறிெ்பிை்ை 

ோய்ொடுகளில் அமையுை் நான்கு அடிகமள உமையன.  

 

"ஆசில்ெர தாரைமே அஞ்சிமற அமைெ்வொை்; 

ைாசில்புகழ் காதலுறு வேை்;ேளமை கூரெ் 

வெசுேது ைானை்;இமை வெணுேது காைை்; 

கூசுேது ைானுைமர; நன்றுநை பகாற்றை்" (கை்ெராைாயணை்) 

இெ்ொைல் அளேடி நான்கு பகாண்டு அமைேதாகிய 

கலிவிருத்தைாகுை். குை்ெகருணன், தன் அண்ணன் இராேணனிைை், 

''அடுத்தேனின் கற்புெ் பிறழாத ைமனவிமயக் பகாண்டுேந்து சிமறயில் 

அமைெ்வொை்; ஆனால் புகமழ எதிரெ்ாரெ்்வொை்; ைானதம்தெ் வெசுவோை்; 

காைத்திற்கு அடிமையாவோை்; ைானுைர ்இழிந்தேர ்என்வொை்; ைானிைெ் 

பெண்டிமர நயெ்வொை்; நன்றாக இருக்கிறது. அண்ணா, நை்முமைய 

பேற்றி பொருந்திய அரசாை்சி!'' என்று அரசமேயில் துணிந்து 

மநயாண்டி பசய்கிறான். இது இராேணனுக்கு ைை்டுை் கூறெ்ெை்ைதன்று; 

எக்காலத்திற்குை் சராசரி ைனிதனின் அடிைனத்தில் நிலவுை் தகாத காை 

உணரம்ேத் திருதத்ி பநறிெ்ெடுத்தத் தக்கதாகவுை் உள்ளது. ஒலிநயமுை் 

இனியதாக உள்ளது.  

 

அறமெ்பும் பொக்கும் 

நைது தமிழ் இலக்கியத்தில் உள்ள சங்க இலக்கியெ் ொைல்கள், 

ெக்தி இலக்கியெ் ொைல்கள் முதலிய அமனத்துை் ைரபுக்கவிமதமயச ்

சாரந்்தமே. 
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பவண்ொவின் அறமெ்பு 

ைரபுக்கவிமதக்கு ஓர ்எடுத்துக்காை்ைான பேண்ொ யாெ்மெெ் 

ொரெ்்வொை். 

பேண்ொவின் ஈற்றடி முசச்ீரக்ளாகவுை், ஏமனய அடிகள் நான்கு 

சீரக்ளாகவுை் இருக்குை். 

ஈற்றடியின் ஈற்றுசச்ீர ்நாள், ைலர,் காசு, பிறெ்பு என்ற ோய்ொடுகளில் 

ஒன்மறெ் பெற்று முடியுை். 

பசெ்ெவலாமச பெற்று ேருை். 

 

எடுத்துக்காை்டு 

நளன் தையந்தி ஆகிவயாரின் கமதமயக் கூறுை் நளபேண்ொ 

பேண்ொோல் எழுதெ்ெை்ைது. காை்டிவல காதலிமயக் காரிருளில் 

மகவிை்டு நளன் பசன்று விடுகிறான்; தன்னந்தனியாகத் தையந்தி 

துயரெ்்ெடுகின்றாள். இத்துயமரக் காணெ்பொறாது, வகாழிகள் 

இறகுகளால் தங்கள் ேயிற்றிலடித்துக் பகாண்டு சூரியமன விமரவில் 

வதவரறி ேருகபேன்று அமழெ்ென வொலக் கூவின என்று ஆசிரியர ்

புகவழந்தி கற்ெமன பசய்கிறார.் 

 

 மரபுக்கவிறத ஆசிரியர்கள் 

✓ராைலிங்க அடிகளார ் 

✓ொரதியார ் 

✓ொரதிதாசன்  

✓கவிைணி நாைக்கல்  

✓கவிஞர ்சுத்தானந்த ொரதி  

✓து.சு .வயாகியார ் 

✓கண்ணதாசன்  

✓சுரதா  

✓முடியரசன் 

 வொன்வறார ்குறிெ்பிைத்தக்கேரக்ள். 
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பசாந்த நாைட்ிை் பிைர்க்கடிறம பசய்பத 

                 துஞ்சிபைாம் - இனி- அஞ்சிபைாம் 

எந்த நாை்டிலும் இந்த அநீதிகள் 

                 ஏை்குபமா-பதய்வம் - ொர்க்குபமா? 

வந்பத மாதரம் என்றுயிர ்பொம்வறர 

             வாழ்த்துபவாம்- முடி தாழ்த்துபவாம் 

 

அைகு - 3  

   ஓரங்க நாைகம் 

 

 குறிெ்புகள் : 

       ✓ ஓரங்க நாைகை்(one-act-play) என்ெது ஒரு  நிகழ்சச்ிமய அல்லது 

உணரம்ே ஒரு சில களங்களில் முழுமைெ்ெடுத்திக் காை்டுை் நாைகை் 

ஆகுை்.  

      ✓ ஓரங்க நாைகங்களில் ஒரு காை்சி ைை்டுவை இருக்க வேண்டுை் 

என்ற கை்ைாயை் எதுவுை் இல்மல. 

      ✓  ஒன்றுக்கு வைற்ெை்ை காை்சிகள் அைங்கி ஒரு நாைகை் 

உருோகலாை். ெண்மைய கிவரக்கத்தில், "மசக்வளாெ்ஸ்" என்ற ஓரங்க 

நாைகத்மத யூரிபீடிஸ் இயற்றியுள்ளார.் இது ெண்மைய கால 

உதாரணைாகுை் 

 

 எ.கா :  

 ஆவை திருடு வொகலீங்கய்யா -  ஓரங்க நாைகை் 

 

 கறதமாந்தர்கள்: 

நாை்ைாமை, குைாரசுோமி, ேக்கீல், ைவகஸ்ேரராே், ராஜி, ெஞ்சாயத்து 

வொரட்ு ேக்கீல், ெோனி, அன்ெழகன், சுெ்பிரைணியன் சாமி. 

இைம் : நாை்ைாமை ஆலைரை் 

நாை்ைாறம : ெோனி ஆதாரை் எங்வக? 

ெவானி: அய்யா, இெ்ெடி பைாை்மையா வகை்டீங்கன்னா எெ்ெடி? எதுக்கு 

ஆதாரை்? 
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நாை்ைாறம :  இது என்னா வகசு? 

பசாம்பு : பசாத்துக் குவிெ்பு ேழக்குங்க 

நாை்ைாறம : யார ்பசாத்து குவிசச்ா - ஆதாரை் என்ன? பசாத்து 

யாருமையது? 

      இே்ோறு ஒரு நிகழ்மே மையைாக மேத்து ஒரு காளவைா அல்லது 

நான்கு ஐந்து களங்கவலா அமைத்து இயற்றுை் அளவிற்கு ைாணவிகமள 

எழுதச ்பசய்து ெயிற்சி அளிக்க வேண்டுை். 

 

அைகு  - 4  

 பநர்முக வர்ணறன 

 

 வர்ணறன விளக்கம்: 

1) வநரில் ொரெ்்ெது வொன்ற உணரம்ே ஏற்ெடுத்துை்ெடி அழகுற விேரித்து 

உமரத்தல்; புமனவுமர 

 

2)புகழ்சச்ி; வதாத்திரை் 

 

 ஆங்கிை  பமாழிபெயரெ்்புகள்  

* description, 

* narration;  

* commentary;  

* delineation 

* praise 

 

 பநரடி வர்ணறனக்கு ெயன்ெடுெறவ :  

1)இலக்கியெ் ெயன்ொடு 

2)இலக்கணெ் ெயன்ொடு 

 

பநரம்ுக வர்ணறன வறக: 

1) பதாமலக்காை்சி 

2) ோபனாலி 
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 வகாயில் திருவிழா, 

 கமல இலக்கிய விழா, 

 ெண்ொை்டு வநாக்கு விழா, 

 விமளயாை்டு விழா 

 

  ஆகியேற்றிற்கு சிறெ்ொன முமறயில் வநரம்ுக ேரண்மன 

ேழங்கெ்ெடுகிறது 

 

 (வாபனாலியிை்) விறளயாை்டு வர்ணறன  

விமளயாை்மை வநரில் கண்ைறிய முடியாதேரக்ளுக்கு ோபனாலி 

மூலை் வகை்குை் ேமகயில் 1921-ை் ஆண்டு ஏெ்ரல் 11ஆை் வததி முதல் முதன் 

முமறயாக ோபனாலி ேரண்மன பசய்யெ்ெை்ைது. 

 

 எ.கா: 

     ெந்மத ெந்துவீசச்ாளவர  தடுதப்தடுக்க ஓை்ைத்திற்கான ோய்ெ்பு 

எதுவுை் இல்மல. 2 விக்பகை் இழெ்பிற்கு  112 ஓை்ைங்கள். மீண்டுை் 

ெை்ைாபிராை் மூமளயிலிருந்து வகாரை்்னிோல்ஸ், சுனில் கோஸ்கமர 

வநாக்கி ஒே்போரு பநாடியுை் நை்மை ெந்வதாடு ெயணிக்க மேத்தது 

கிரிக்பகை் ெற்றிய ோபனாலி ேரண்மன எனெ்ெடுை். 

 

 பகாயிை் வர்ணறன  

வகாயிலின் பெருமைகள், சிறெ்புகள், தலி தீரத்த்ை், விருைச்ை், நாயகன், 

நாயகி ெற்றி கூறெ்ெை்டு ொைல்கள், காை்சிகள், சாமி புறெ்ெடுதல் ெக்தர ்

ேருமக கைல் பேள்ளை் வொல் ெக்தரக்ள் கூை்ைை் அமலவைாதுகிறது சாமி 

ைக்களின் வேண்டுதமல வகை்டு பசவி சாய்த்து அருள்ொலிக்கிறார.் 

      வகாயிலில் நமைபெறுை் அமனத்து நிகழ்வுகளுை் கூறெ்ெை்டு 

பகாண்வை இருக்குை். 

 

  கமல இலக்கிய விழா ேரண்மன திருவிளக்கு ஏற்றி நிகழ்சச்ி 

ஆரை்ெைாகிறது. 

 

  ✓ ேரவேற்புமர 

 ✓ தமலமையுமர 
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 ✓ ோழ்த்துமர 

 ✓ சிறெ்புச ்பசய்தல் 

 ✓ சிறெ்புமர 1 

 ✓ சிறெ்புமர 2 

 ✓ பின்னூை்ைை் 

 ✓ நன்றியுமர 

 ✓ நாை்டுெ்ெண் 

 

குறிெ்பிை்ை பெயரச் ்பசால்லில் வைற்வகாள் ேரண்மன பகாடுத்து 

வைமைக்கு அமழக்க வேண்டுை். 

சுருக்கைாகச ்பசால்ல வேண்டுைானால் நிகழ்சச்ி ஆரை்ெை் முதல் 

இறுதிேமர பதாகுத்து ேழங்குை். 

நிகழ்சச்ி நிரலுக்குெ் பொருந்த ைாதிரி ைாறுெை்டு அமையுை். இமத 

எழுதசப்சால்லி ைாணே ைாணவிகளுக்கு ெயிற்சி அளிக்க வேண்டுை் 

 

 ெண்ொை்டு பநாக்கு விழா:  

சமூகை் ைற்றுை் சமுதாயத்திற்கு பெரிதுை் உதவுை் ேமகயில் 

பகாண்ைாைெ்ெடுேது ெண்ொை்டு வநாக்கு விழா ஆகுை். 

 

உதாரணைாக: 

✓ பொங்கல் விழா 

✓ சைய விழா 

 

ொரை்ெரிய திமணயுை் பகாண்ைாை்ைதம்தயுை் ேரண்மன பசய்தல். 

     ோபனாலிக்கு சற்வற விளக்கமுை் ேரண்மனயுை் அதிகை் 

வதமேெ்ெடுை் ஆனால் பதாமலக்காை்சியில் அதற்கான வதமே அதிகை் 

இருக்காது. 

     இதமன ைனதில் நிறுத்தி ைாணேரக்மள ேரண்மன எழுத ெழகச ்

பசய்தல் வேண்டுை். ஒே்போரு நிகழ்சச்ிக்குை் 5 ைாதிரிகமள எழுதச ்

பசய்து ெயிற்சி அளித்தல் வேண்டுை். 
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அைகு  - 5 

உறரநறை கை்டுறர 

 

 கை்டுறரயின் அறமெ்பு வடிவம் சார்ந்த வறககள் 

கை்டுமர ெல ேடிேங்களில் அமையலாை் ஆனால் எல்லா 

கை்டுமரகமளயுை் 4 ேமகக்குள் அைக்கி விைலாை். 

 

          1) ேரண்மன உமரநமை 

          2) விளக்க உமர நமை  

          3)நிகழ்சச்ி கை்டுமர  

          4)விோதக் கை்டுமர 

 

 மரபு வழியிை் வறககள்: 

1) விளக்கக் கை்டுமர      

2) ேரண்மன கை்டுமர 

3) கற்ெமனக் கை்டுமர  

4) ேரலாற்றுக் கை்டுமர 

5) தன்னுணரச்ச்ி கை்டுமர  

6) அேங்க கை்டுமர 

7) புகழ்சச்ி கை்டுமர 

8) விைரிசனக் கை்டுமர  

9) ஆராய்சச்ி கை்டுமர 

 

துறை வழியிை் கை்டுறர வறககள்: 

✓இலக்கிய கை்டுமர 

✓ இலக்கணை் கை்டுமர 

✓ பைாழியில் கை்டுமர  

✓ ேரலாற்றுக் கை்டுமர  

✓ சைய கை்டுமர 



       பெ. சரண்யா 
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✓ சமூகவியல் கை்டுமர 

✓ நாை்டுெ்புறவியல் கை்டுமர  

✓ இலக்கிய ஆய்வுக் கை்டுமர  

✓ தத்துே ஆய்வு கை்டுமர  

✓ உளவியல் ஆய்வு கை்டுமர 

✓ தன்ேரலாற்று கை்டுமர  

✓ அரசியல் கை்டுமர 

ஒருேர ்தை் உள்ளக் கருத்துகமள பேளியிடுை் ோயில்களாக 

அமைேன, அேரத்ை் வெசச்ுை் எழுத்துை் ஆகுை். இேற்றுள் எழுதுதல் என்ெது,    

தனித்திறன்.    அே் எழுத்து,  கமதயாகவோ,  கை்டுமரயாகவோ 

பேளிெ்ெைலாை். கை்டுமர எழுதுை் திறன் ெற்றி இங்குக் காண்வொை். 

  ‘ஒரு பொருமளெ் ெற்றி இலக்கண முமறயில் கை்டுமரெ்ெது கை்டுமர.’ 

‘கை்டுமரயாேது ேமகெ்ெடுத்திக் கூறுதல்.’  உள்ளத்தில் வதான்றுேமதக் 

கை்டுமரெ்ெது கை்டுமர.  ‘அழகு நிரை்பிய உமரமயக் கை்டுமர என்கிவறாை்’. 

இே்ோறு, அறிஞரக்ள் விளக்கை் தருகின்றனர.் 

  சுருக்கைாகக் கூறினால், குறிெ்பிை்ை ஒரு பொருமளெ் ெற்றி, ஒரு 

கை்டுக்வகாெ்புைன் யாேமரயுை் ஈரக்்குை் முமறயில் அமைக்கெ்ெடுேமதக் 

‘கை்டுமர’ எனலாை். 

 கை்டுறர அறமெ்பு  

இனி,  கை்டுமரயின் அமைெ்பு எே்ோறு இருக்க வேண்டுை் என்ெமதக் 

காண்வொை்.  எந்தெ் பொருமளெ் ெற்றிக் கை்டுமர எழுதினாலுை் அது, 

முன்னுமர - பொருளுமர - முடிவுமர ஆகியேற்மறக் பகாண்டு விளங்க 

வேண்டுை். 

  முன்னுமரயுை் முடிவுமரயுை் ஒே்போரு ெத்திக்குள் அமைய 

வேண்டுை். 

முன்னுமரயானது,  எழுதெ் புகுை் கருத்மத ேகுத்துக் காை்டுேதாக 

இருக்க வேண்டுை். முடிவுமரயானது பசால்லெ்ெை்ை கருத்துகமளத் 

பதாகுத்துக் கூறுேதாக அமைய வேண்டுை்.  ஒரு கை்டுமரயில் 

முன்னுமரமயயுை் முடிவுமரமயயுை் ெடித்தாவல கை்டுமரயின் சிறெ்புத் 

தன்மை விளங்க வேண்டுை். 

  பொருளுமரயானது, எடுத்துக்பகாண்ை கருத்மதெ் ெல ேழிகளில் 

விளக்கிக் கூறுை் ெகுதி ஆகுை். ஆதலின் அமதெ் ெல ெத்திகளாகெ் பிரித்து 

எழுதுதல் வேண்டுை். எடுத்துக்பகாள்ளுை் பொருளுக்கு ஏற்ெ, உள் 

தமலெ்புகள் ெலேற்மறக் பகாண்ைதாகெ் பொருளுமர விளங்க வேண்டுை். 
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கை்டுமரயானது,   சுருங்கச ்  பசால்லல்,   விளங்க மேத்தல்,   நன்பைாழி 

புணரத்்தல் முதலான அழகுகமளெ் பெற்றிருக்க வேண்டுை்.   கூறியது கூறல்,   

ைாறுபகாளக் கூறல்,   ைற்பறான்று விரிதத்ல் முதலான குற்றங்கள் இல்லாைல் 

எழுதெ்ெை வேண்டுை். இனி, கை்டுமர எழுதுவோர ்கருத்திற்பகாள்ள 

வேண்டிய சில பொதுவிதிகள். 

1. பசய்திகமளத ்திரை்டுதல் 

2. முமறெ்ெடுத்துதல் 

3. தமலெ்புக் பகாடுத்தலுை் ெத்தி அமைத்தலுை் 

4. வைற்வகாள்கள் - ெழபைாழிகள் திரை்டுதல் 

5. ெல்ேமக ோக்கியங்களில் எழுதுதல் 

6. நமை அழகு 

7. நிறுதத்க் குறியீடுகள் ெயன்ெடுத்தி எழுதுதல் 

8. நல்ல கருத்துகமள எடுத்தாளுை் திறன் 

9. மீள் ொரம்ே பசய்தல் 

10. நல்ல மகபயழுதத்ில் எழுதுதல். 

 

கை்டுறர எழுதுவதை்கு உரிய ெண்புகள்:  

✓கை்டுமரக்கு பொருள் அல்லது கருதம்த இன்றியமையாதது. எனவே 

தமலெ்பு ெற்றிய பொருள்கமள வசகரிக்க வேண்டுை். 

✓தமலெ்பு ேமரயறுக்கெ்ெை வேண்டுை். 

✓பொருள்கமள சுருக்கைாக வொதுைான விளக்கை் உமையதாக அமைய 

வேண்டுை். 

✓சிறந்த கருத்துச ்பசறிவுைன் அமைய வேண்டுை். 

✓ எதற்கு பின் எது கூறெ்ெை வேண்டுை் பொருள் ஒருமைெ்ொடு இருக்க 

வேண்டுை். 

✓ கை்டுமர அளவு குறிெ்பிை்ை நீளை் உமையதாக இருக்க வேண்டுை். 

இதன் ெகுதி சை அளவு  உமையதாக இருக்க வேண்டுை். 

✓ கை்டுமர பொருள் வதாற்றை், ேளரச்ச்ி, முடிவு என்ற அமைெ்பு 

உை்ெை்டு இருக்க வேண்டுை். 

✓ கை்டுமரயின் மையெ்பொருள், எல்மலமய ேமரயறுத்துக் பகாள்ள 

வேண்டுை். 
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✓பைாழிநமை எளிமை பதளிவு பொருள் பசறிவு வநரிமையாக பொருமள 

உணரத்்துை் இயல்ொன நமையில் இருதத்ல் வேண்டுை். 

✓நமை அழகுக் பகாண்டுை் பைாழி நமை உத்திகள் பகாண்டுை் பின்ெற்ற 

வேண்டுை் 

  

கை்டுறர எழுதும்பொழுது தவிர்க்கெ்ெை பவண்டியறவ: 

1)பொருள் விளக்கை் இன்றி கூறுதல் 

2) அளவுக் கதிகைான பசாற்களில் கூறல் 

3) கூறிய விஷயங்கமள மீண்டுை் மீண்டுை் கூறல்  

4)குற்றமுள்ள பசாற்பிரவயாகை் ெயன்ொடு சந்வதகை் ஏற்ெடுைாறு கூறல். 

5)சந்வதகை் ஏற்ெடுைாறு கூறல் 

6) முரண்ெை கூறல் 

7) பேற்றுச ்பசாற்கள் இைை் பெறல்  

8) கூற ேந்த பொருமள விை்டு வேபறான்மற விளக்குதல். 

 9)பசால் பொருள் என்ென நலிேமைந்து பசல்லுதல். 

 

 அறிவியை் சார்ந்த கை்டுறர தறைெ்பு : 

✓அறிவியல் தமிழ் 

✓அறிவியலின் ேளரச்ச்ி 

✓தமிழன் அறிவியலின் முன்வனாடி 

✓அறிவியல் துமறயின் ேளரச்ச்ி 

✓அறிவியல் ேளரச்ச்ி சாதமனயா 

✓அறிவியல் ைனெ்ொன்மை 

✓இந்தியாவின் அறிவியல் முன்வனற்றை் 

✓அறிவியல் ஆக்கதத்ிற்வக 

✓உலகத்மத இயக்குேதில் அறிவியலின் ெங்கு 

✓சுதந்திர இந்தியாவின் அறிவியல் ேளரச்ச்ி 

✓அறிவியல் ைற்றுை் பதாழில்நுை்ெத்தின் ேளரச்ச்ி 
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உளவியை் சார்ந்த கை்டுறர தறைெ்பு  

✓கற்றல் உளவியல்  

✓கல்வி உளவியல்  

✓குழந்மத உளவியலுை் கல்வியுை்  

✓தமிழ் சமுதாயத்தின் உளநலை்  

✓ைனவை ைகிழ்ந்திடு 

✓பொது உளவியல் ஓர ்அறிமுகை் 

✓ உளநலமுைன் நாை் 

✓ உயரவ்ு உங்கள்களவத! 

✓ ஆண் பெண் விழிெ்புணரவ்ு. 

 

 சமூகவியை் சாரந்்த கை்டுறர தறைெ்பு: 

*  சமூகவியல் ஒரு கற்மக 

*  இனேமரவியல் 

*  கருத்தியல்கள் 

* சமூக ேமலெ்பின்னல்கள் 

* சமூக வகாை்ொடு 

* சமூக தத்துேை் 

* சமூகெ் ொகுொடு 

* சமூகவியலாளரக்ள் 

* பெண்ணியல்  

* உலக அமைதி 

 

 கை்வியை் சாரந்்த கை்டுறர தறைெ்பு: 

*  விழுைக் கல்வி 

*  நுண்ணறிவு சாரந்்த ென்முக காரணிகள்  

*  ெண்மைய கல்வி இயல் 

*  கல்வி முமறயில் ைாற்றை்  
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*  முமறசார ்கல்வி  

*  கல்வியில் தத்துேங்கள் 

*  பதாழில்நுை்ெை் சாரந்்த கல்வி 

 

 பொருளியை் சாரந்்த கை்டுறர: 

✓  திருக்குறளில் பொருளியல் கருத்துக்கள் 

✓ நுண்ணிய பொருளாதாரை் 

✓ பொருளாதாரச ்சிந்தமன ேரலாறு 

✓ இஸ்லாமிய பொருளியல் சிந்தமன  

✓  நவீன பசை்மைெ் பொருளியல் சிந்தமன 

✓  இலக்கியத்தின் பொருளியல் சமூகை் 

✓ சமூகவியல் வநாக்கில் பொருளாதாரை். 

இதுவொன்ற ெல தமலெ்புகள் பகாடுத்து முன்னுமர முடிவுமர 

உள்ளைக்கை் 8 தமலெ்புகள் பகாடுத்து ஐந்து ெக்கங்களுக்கு மிகாைல் 

கை்டுமர எழுத ெயிற்சியளித்தல். 

 

ொர்றவ நூை்கள்:  

கா.வகா. வேங்கைராைன் -  தமிழ் இலக்கிய ேரலாறு - வி யா ெதிெ்ெகை் 

முமனேர ்ச. ஈஸ்ேரன் -  தமிழ் இலக்கிய ேரலாறு சாரதா ெதிெ்ெகை் 

இமணயதள முகேரி: 

1.http://podhutamizh.blogspot.com 

2.www.scribd.com 

3.khiyamahi.wordpress.com 

4.neelamegan.wordpress.com 

5.www.sirukathaigal.com 

6.www.tamilmantram.com 

7.www.agaramuthali.com 

8.arunaiodmp.blogspot.com 

9.www.tamilvu.org>degree >html 

10.www.kayalnews.com 
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வினாக்கள் 

அைகு 1  

1.அளவில் சிறியதாக இருக்குை் கமத எது? 

2. சிறுகமதயின் இலக்கணை் கூறுக 

3. சிறுகமதயின் அமைெ்பு கூறுக 

4. சிறுகமதயின் தந்மத யார?் 

5. தமிழில் வதான்றிய முதல் சிறுகமத யாது? 

6. இயற்மக என்னுை் தமலெ்பில் சிறுகமத எழுதுக 

7. நீ விருை்புை் தமலெ்பில் சிறுகமத ஒன்று எழுதுக 

 

அைகு - 2 

1.புதுக் கவிமதயின் இலக்கணை் கூறுக 

2. புதுக்கவிமதயின் இரை்மையர ்யாேர ்

3.தமிழில் புதுக்கவிமதயின் வதாற்றை் ெற்றி கூறுக 

4.புதுக் கவிமதயின் ொடுபொருள் யாது 

5.புதுக்கவிமதயின் ெண்புகள் கூறுக 

6.புதுக்கவிமதயில் ெடிைை் குறியீடு ெற்றி விேரி 

7.மைக்கூ கவிமதகளுை் சமுதாயமுை் 

8.நீ விருை்புை் தமலெ்பில் கவிமத எழுதுக 

அைகு - 3 

1.ஓரங்க நாைகை் ெற்றி குறிெ்பு ேமரக 

2. ஒரு காை்சிமய ைை்டுை் குறிெ்பிடுை் நாைகை் எது? 

3. நீ விருை்புை் தமலெ்பில் ஓரங்க நாைகை் எழுதுக? 

 

அைகு - 4 

1.வநரில் ொரெ்்ெது வொன்ற உணரம்ே ஏற்ெடுத்துேது எது? 

2.வநரடி ேரண்மனக்கு ெயன்ெடுெமே எமே? 

3. வநரம்ுக ேரண்மன என்றால் என்ன 
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4. ோபனாலியின் விமளயாை்டு ேரண்மன ெற்றி எடுத்துமரக்க 

5. வகாவில் ேரண்மன ெற்றி கூறுக 

6.கமல இலக்கிய விழா ேரண்மனமய ேரிமசெ்ெடுத்துக 

7. ெண்ொை்டு வநாக்கு விழா என்றால் என்ன 

அைகு - 5 

1 கை்டுமரயின் ேமககமள சுை்டுக. 

2.ைரபுேழிெ்ெை்ை கை்டுமரயின் ேழிகமள விளக்குக. 

3. துமறயின் அமைெ்பு முமறமய ெற்றி எடுத்துமரக்க. 

4. துமர எழுதுேதற்குரிய ெண்புகமள எடுத்துமரக்க. 

5. கை்டுமர எழுதுை்பொழுது தவிரக்்க வேண்டிய ேழிமுமறகமள 

எடுத்துமரக்க 

6. அறிவியல் சாரந்்த தமலெ்பில் கை்டுமர ஒன்று எழுதுக 

7. உளவியல் சாரந்்த தமலெ்பில் கை்டுமர ஒன்மற எழுதுக  

8.நீ விருை்புை் தமலெ்பில் கை்டுமர ஒன்று எழுதுக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


